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LÁNG CSA BA

Val lo má sok és be lá tá sok
(ár tat lan ság)

„Ami kor az em ber em lé ke zik, ak kor sem mi sem vi lá gos.”
(Gertrude Stein)

1.

A tu dat kel át az ér zõ em lé ke zet mé lyé re, hogy el hoz za iga zi ön ma gad. Mint ha a Nap 
ne ga tív ké pe, a le hunyt szem héj mö göt ti sö tét folt in dul na a fé nyért. Ilyen az, ami kor a 
tu dás meg akar ja is mer ni az ár tat lan sá got.

2.

Mint ha a tu dat lá zas, lük te tõ lé te csak ar ra vár na, hogy a sze re lem – a má so dik ár tat lan-
ság –, rá csó kol ja csend jét, ámu la tát. Új ra gyer mek ké te gye.

3.

A tu dat úgy áll bi ro dal má nak ka pu já ban a gyer mek kor ral, az ár tat lan ság gal szem ben, 
mint ahogy a meg va kí tott Kük lopsz áll ta el a bar lang be já ra tát, hogy Odüs  sze usz és a tár-
sak ne tud ja nak ki me ne kül ni. De az ár tat lan ság nem me ne kül. A bar lang ban ma rad.

4.

„Az ár tat lan ság a tu dat vég te len nek tû nõ sza bad ide je.”

(Emmanuel Lévinas)

Mint az a „hely”, ahol tá vol lét ében a tu dat meg szi lár dít ja jö võ be ni lé tét. Ahol a tu dat
né mán és ti tok za to san érik, mint a szó a hall ga tás szí vé ben.

Lévinas-nál nincs ér tel me ár tat lan ság ról be szél ni. Az ár tat lan ság gon do la tá ban min dig 
az „azo no sat” félt jük a „más”-tól. Az eti ká ban a mást az azo nos tól. Az ár tat lan ság a lét 
azo nos sá gá nak ural ma alatt áll. Az eti ka a más ural ma alatt.

5.

Lévinas alap gon do la tá nak köl tõi pa ra frá zi sa: 
Ar cod nyílt se be, itt lé ted nyílt se bén, men  nyi re más, mint a vég te len éj csend jé bõl nyí ló 
csil la gok ezüst-be szé de! (Amely nél kü lem sem mi.) A min den ség kert csu pán: az is me-
ret len bõl sza kí ta ni gyü möl csö ket. De ar cod Is ten hez tar to zik. Te jó val elõbb Is te né vagy, 
mint hogy bár ki hez tar toz nál ezen a vi lá gon. Ar cod nyílt se be: fény lõ pe csét. Is ten egyet-
len bá rá nya el ve szett, Is ten egyet len bá rá nya itt van.

Is ten tisz ta be szé de a gyer mek, a gyer me ki arc. Is ten úgy be szél, hogy elõ re kül di a gyer-
me ket. Ön ma gát ki bont ja te kin te té ben le bír ha tat lan tö ré keny ség ként. A ti tok épp az, 
hogy a gye rek nem kívülmaradni jött az éle ten, ha nem ezt az éle tet el sa já tí ta ni. „De úgy 
kell meg ha lad nia ön ma gát, hogy az ma rad jon, ami volt, ami ként ér ke zett.” Mint ha nem 
ne ki kel le ne ta nul nia tõ lünk, fel nõt tek tõl, ha nem ne künk kel le ne vis  sza szok nunk tisz ta 
je len lét éhez, nyu gal má hoz, tü rel mé hez. Mint ha a ter mé sze tes ség és jó ság meg ve tet te 
vol na a lá bát a lé te zés ben és még is tel je sen véd te le nül: õ a kis fi am.

6.

Két köl tõ a gyer mek kor ról:
HOLAN: „A gye re kek! Rá lel tek a dol gok iga zi ne vé re. Csak ki kell mon da ni ezt a 
ne vet!” 
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HOLUB: „a gyer mek kor nem más, mint a ma gá nyos ság ma ga a kü lön bö zõ dol gok és 
te remt mé nyek szö vet sé gé nek kel lõs kö ze pén, me lyek nek sem ne vük nin csen, sem ren del-
te té sük. Ne vet és ren del te tést utó lag kap nak tõ lünk.”
Lát szó lag ugyan azt mond ják mind ket ten, az zal a kü lönb ség gel, hogy Holan mint ha
elõ ír na va la mit, ami tõl Holub tar tóz ko dik. Holubnál a dol gok nak nincs ne ve: va gyis
nincs mit ki mon da ni. Holan mind un ta lan ki akar mon da ni va la mit. Meg ket tõ zi a vi lá got. 
Mint ha egy ap rócs ka gyé mánt, igen ér té kes, el akadt vol na va la hol a vi lág gé pe ze té ben, 
me lyet elénk tár ni gyer me ki szem és a fel nõtt kor nyel ve együt te sen len ne ké pes csak . 
De ez nem le het sé ges. 
(Az em be ri élet ere den dõ ket té ha sadt sá ga. In nen a le mon dás. Holan eb ben a le mon dás-
ban érin ti Holub gon do la tát.)
Holub nem jár be ek ko ra kört. A dol gok ne vé nek ki mon dá sa már el rej tés, vé de ke zés, 
ha tá rolt ság az ere den dõ ha tár ta lan ban, me lyet a gye rek érez. Holubnál ezért a gyer mek-
kor fé lel me te sen ön ma gá ért va ló, míg Holannál mint ha meg akar na va ló sí ta ni va la mit, 
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va la mi transz cen denst. Ez ugyan az, mint ha azt mon da nánk: ár tat lan ság. Ek kor már nem 
a gyer me ki lét ere den dõ el dön tet len sé gét sze gez zük szem be a fel nõtt kor ol tal ma zó meg-
ne ve zé se i vel, ha nem a lé ten tú lit hív juk kí nos fá radt ság gal, és meg je löl jük a gyer mek-
kort egy izzó pe csét tel.

7.

„A tör vény nyil ván azt mond ja, hogy a leg he lye sebb ma ga tar tás az, ha az em ber a 
sors csa pás ok ban le he tõ leg meg õr zi nyu gal mát, s nem zú go ló dik, mert hi szen úgy sem 
tud hat juk, hogy ben nünk mi a jó és mi a rossz, s ha va la ki ne he zen vi se li el õket, ez zel
a hely ze te sem mi vel sem lesz kön  nyebb, s az em be ri dol gok úgy sem ér dem lik meg, hogy 
na gyon a lel künk re ve gyük õket, s ami re az ilyen hely zet ben a leg sür gõ seb ben szük sé-
günk vol na, an nak ép pen a bá nat áll az út já ban.”

(Platón: Ál lam 604c.)

A tör vény az élet holt pont já hoz kö ze lít, amely még sem ha lál, ha nem mér ték.
Ami kor ki hull nak a ser pe nyõ bõl a sú lyok és az élet mér le ge tisz tán egyen súly ban 
ma rad.
Ez zel szem ben lé te zik egy má sik egyen sú lyi ál la pot, amely nem hely re áll, ha nem már 
ele ve mér ték: a gyer mek ko ré. A gyer mek kor mér le gén még egy érin tet len élet és az 
érzékenység-fakasztotta kön  nyek sú lyai van nak egyen sú lyi ál la pot ban. Egyen súly ba 
kön  nye zi és ka cag ja ma gát a gye rek.
A tör vény mint egy az éle ten kí vül re hív, mint ha egy kön  nyû ha lál fe lé csá bí ta na, pe dig 
az élet tisz ta sá gát akar ja vis  sza ad ni. A gye rek kön  nyei el len ben az élet fe lé húz nak és 
olyan tö ké le tes tisz ta ság ból, hogy a tör vény dik tál ta jó zan ság ról eszünk be jut ez az is te ni 
jó zan ság, és a tör vényt fe led ve egy pil la nat ra ta lán mi is gyer mek ké vá lunk.
(Azt le het ne mon da ni, hogy a fi lo zó fu sok a tör vény tisz ta sá gát is me rik, a gyer mek kor ét 
rég el fe led ték, a köl tõk pe dig még a gyer mek kort lát ják, és nem tud nak mit kez de ni a 
tör vén  nyel.)

8.

A köl té szet ár tat lan ság nél kül meg va kul. A ma gas sá gok om la nak ös  sze. Õszin te ség gé 
vá lik, amely nek mé lyé bõl egy so kat ta pasz talt tu dat be szél. Hi ány zik az õrü let. Nincs 
vil lám, mely Is ten szí vé ig ha sí ta na, amely szin te szó ra bír ja õt: a vi gas  szá lob ba nó fáj da-
lom tisz ta sá ga. A köl té szet já ték ba ta kart ko moly ság, egye dül így jut hat kö zel az em ber
az is te nek hez. Fi nom, ké nyes egyen súly, me lyet a köl tõ ön nön lé té nek sú lyá val el ve szít. 
Még ak kor is, ha utó lag úgy tû nik: egész éle té ben szár nyalt. Hölderlin.

9.

Mond hat juk-e, hogy az ár tat lan ság Is ten sze mé lyes ügye? Nem ter he lünk-e ez zel túl 
vég le ge sen egy amúgy is túl ter helt fo gal mat? 
Van olyan tisz ta szen ve dés, amely egye ne sen Is ten nek cím zett nyílt le vél, ame lyet már 
„va la ki” fel adott, de Is ten nem vet te át. Az ár tat lan lé té ben min den er rõl ta nús ko dik. 
Ez a lét érint he tet len, fel tör he tet len, egye dül Is te né. A ti tok az, hogy nem tud juk, hogy 
ke rült hoz zánk.
Ha az ár tat lan ság csak tu dat lan ság len ne – ahogy Kierkegaard gon dol ta, bár kön  nyen 
le het, hogy nem mond ha tunk ró la töb bet –, ak kor be len ne zár va egy egyén éle té be, 
és nem kel le ne Is ten re va ló vo nat ko zás sal bír nia. Ez pe dig olyan  nyi ra így van, hogy 
tu laj don kép pen ez az õ sze mé lyes ügye, amely nek mi leg jobb eset ben is csak ügyet len
vé dõi va gyunk.
Szent Te réz a Tö ké le tes ség út ja c. mû vé ben a kö vet ke zõ kép pen fo gal maz:
„De meg azu tán azt hi szi tek le á nya im, hogy ha ti ma ga tok nem men te ge tõz tök, nem 
akad majd sen ki, aki fel lép jen ér de ke tek ben? Gon dol ja tok csak ar ra, ho gyan vet te az 
Úr vé del mé be Má ria Mag dol nát a farizeus há zá ban, úgy szin tén ak kor, ami dõn nõ vé re 
illette õt szem re há nyás sal. Ve le tek szem ben nem lesz oly szi go rú, ami lyen ön ma gá val 
szem ben volt, Õ ugyan is már ke reszt re volt fe szít ve, ami kor vég re akadt egy rab ló,
aki fel emel te ér de ké ben a sza vát. Õ Szent Fel sé ge majd ar ra in dít va la kit, hogy ment-
sen ki ben ne te ket, ha pe dig nem ten né, ez an nak a je le, hogy az adott eset ben nincs 
ilyes mi re szük ség.”
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10.

A ha ta lom aka rá sá nak fi lo zó fia-kri ti ká ját ol va som. Nietz sche azt ál lít ja, hogy van nak 
éle tek, ame lyek ment he tet le nül ös  sze rop pan ná nak, ha vá rat la nul nem men te né meg 
õket éle tük „mo rá lis ér tel me zé se”. Nincs eb ben sem mi ma gasz tos. Úgy tel je sül be, mint 
va la mi fi zi kai tör vény. Ezt én – a ma gam éle té bõl – úgy tu dom meg ér te ni, mint azt a 
pil la na tot, ami kor a vég te len gyen ge ség és el ke se re dés egy szer re csak sze ret ni kezd, 
meg sejt ve azt a na gyobb erõt, amely éle té nek mo rá lis ér tel me zé sé bõl ki ak náz ha tó. Ez a 
bá tor ság pil la na ta szá má ra, az in do kol ha tat lan büsz ke sé gé, amely már is ural kod ni akar 
má so kon, ezen mo rá lis ér tel me zés alá ren del ve a min den sé get, amely ben õ a szen ve dõ, 
ki rá lyi he lyet fog lal el.
A jó ság utá ni fel tét len vágy te hát – Nietz sche sze rint – egy ha tal mas gyen ge ség, sé rü lés 
fe lej té se, az a vér, amely el ön ti a nyílt se bet. Szent Pál sze re tet him nu sza.
Ta lán ezen egy ol da lú „jó ság” ke gyet len sé gé nek meg sej té se az, ami kor már nem akar juk
töb bé, hogy jobb nak lás sa nak ben nün ket, mint akik va gyunk.
Nietz sche azt ál lít ja, hogy a ha ta lom leg na gyobb ér zé se ad ja a sze re te tet.
Én sze ret ném azt hin ni, hogy ná lam leg alább is a sze re tet leg na gyobb ér zé se ad ta a ha tal-
mat. Vagy eb ben az ér zés ben már nem bí runk ha ta lom mal?

11.

„Ár tat lan ság, mely nek egyet len dob ba ná sa
az ûr ízmos szí vé re rá sze gez.”

(Lorand Gaspar)

Az ár tat lan ság ér zé se a pil la nat ban (vil lám lás sze rû fel is me rés) ma ga a mo rá lis sza bad-
ság: tisz ta üres ség, tisz ta for ma, ké szen ar ra, hogy min den tar ta lom hoz szen ve dé lye sen 
„ön ma gát” ad ja. A jö võ nek szól. Kész va gyok a lé te zés re, az élet elõt tem van. (Mint ha
az élet ara tás len ne, és az õ lel ke a leg éle sebb ka sza. Mint ha nem épp for dít va len ne.)
Még sem egy le he tõ ség ki ve tü lé se, ha nem egy élet va ló sá gá nak hí rül adá sa. Nem be lõ-
lem fa kad (aka rat), ha nem en gem vi lá gít meg. Rá for raszt a lé te zés re.
De ön ma gad ár tat lan nak lát ni, tar tó san en nek az ele mi ér zés nek a kö ze lé ben él ni – eh hez 
olyan mély fáj da lom kell, hogy Is ten kény te len oda ad ni min dent, ki vé ve az éle ted.

12.

Az ár tat lan ság nem el be szél he tõ, nem te he tõ narráció tár gyá vá anél kül, hogy meg ne 
ha mi sí ta nánk. Leg jobb eset ben is csak meg pil lan ta ni sza bad, mes  sze tõ lünk, a bir to kol-
ha tó ság ha tá ra in túl. Ezért ha tal mas szen ve dés, és hal lat lan erõ szak, ön ma gad akár egy 
pil la na tig is ár tat lan nak lát ni. Ma gad hoz kény sze rí te ni azt, ami nek lé nye ge a sza bad ság. 
Egy arab köl tõ gon do la tát parafrazálva, olyan ez, mint ha éb ren fog lyul ej te néd az álom 
ma da rát, mint ha a min den ség ben ki huny na a fény, és egye dül ben ned lob ban na fel. Az 
ár tat lan ság gon do la ta egy ele ven fe ke te lyuk, mely az élet min den ener gi á ját ma gá ba 
szív ja, gyön ge ke zek kel meg gör bí ti a te ret. Tisz ta ke gyet len ség.
Vis  sza ad ni az élet nek azt, ami az övé!

A si va tag ár tat lan sá ga (Lorand Gaspar)

13.

A gö rög ség fel õl el gon dol va, az ár tat lan ság gon do la tá ban a „szép élet utá ni vágy, ál la pot-
ként és nem cse lek vés ként van el gon dol va. Ál la pot ként, me lyet mint ha egy is ten, vagy 
vég zet he lye zett vol na be lénk. Ilyen kor az em ber a szép tö rek vést nem harc ként kép ze li 
el, ha nem már meg lé võ birtokaként.
De! Mond hat juk-e Pla tón fe lõl: ár tat lan az, akit még nem ej tett fog lyul az élet. „A lel ke
még igyek szik in nen oda.”

14.

Az ár tat lan ság ér zé sé nek szik rá ja Abu La la Mahari ver sé ben. Ta lán így érez min den
meg bán tott gye rek.

„Atyám a bû nös, el le nem vé tett,
én sen ki el len so ha sem vé tet tem.”
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15.

„Aki mond ta, böl csen mond ta,
S mint igaz szó szállt re ánk,
Hogy a ros  szat ér zi jó nak
Az, ki nek lel két az is ten
ûzi pusz tu lás fe lé,
Ám de baj nél kül csak kur ta per ce ket fog él ni az.”
(Szo phok lész: Antigone. Trencsényi Waldapfel Im re ford.)

Ami kor az em ber tisz tán a ros  szat rossz nak ér zi, ak kor leg be lül rõl, mint egy meg nyí ló 
fé lel me te sen tisz ta vi lág ban, az élet fe lé ha lad, még ak kor is, ha a rossz el pusz tít ja õt. 
Eb bõl kö vet ke zik, hogy a rossz egy ke vert ál la pot, amely ben épp azt nem tud juk, hogy 
kik va gyunk. Er rõl be szél Avicenna szép négy so ra:

„Bár tud nám ki va gyok – bár tud nám mért va gyok –
vi lág bó dult ja ként mily úton bal la gok?
Örül nék szün te len, ha rám jó sors ra gyog,
s ezer szem mel sír nék, ha fáj da lom sa jog.”

16.

A gyer mek azért ma rad moz du lat la nul „egy hely ben”, bár a kön  nyei hull nak, vagy vá gya-
ko zik, mert még nincs egy „ön ma ga”, egy szi lárd nak te kint he tõ kö zép pont, amely azu tán
a fel nõtt kor ban min den ha tás ra ide-oda rán dul. A fel nõtt nem tud el te kin te ni ön ma gá tól. 
Meg is mer ni ön ma gam an  nyi, mint nem jut ni el már so ha a dol gok szí vé ig!

„Ha meg van az em ber ben a hall ga tás kö ze ge, min den tu laj don sá ga ben ne össz pon to-
sul, ezek elõ ször a hall ga tás sal van nak ös  sze köt ve, és csak azu tán egy más sal. Ezért egy 
rossz tu laj don sá ga nem fog ja túl kön  nyen meg fer tõz ni a töb bi tu laj don sá gát: hi bá já nak 
elõ ször a hall ga tás kö ze gén kell át men nie, mi e lõtt an  nyi ra ha tal má ba tud ná ke rí te ni az 
em bert, hogy ez az egy rossz tu laj don ság tel je sen át jár ja, és fel füg gesz ti em be ri mi vol-
tát.”

(Max Picard: A csend bi ro dal ma)

„Az em ber ab ban a mér ték ben sza bad, ami lyen mér ték ben ké pes rá, hogy ne cse le ked jék 
azon nal.

(Cioran: Fü ze tek)

17.

A bûn, a rossz csak azért tép he ti szét ben ned a gye rek kor „csend jét”, hogy ön ma gad bál-
vá nyát ál lít sa a he lyé re, mert az ár tat lan ság nem kí vül rõl dõl meg, ha nem, ha le het így 
mon da ni, egy bel sõ, a leg bel sõbb áru lás ál do za tá vá lesz. Ezt vet te ész re Kierkegaard a 
Szo ron gás fo gal má ban. Mert a szo ron gás mond el lent az ár tat lan ság nak. A szo ron gás 
be lül rõl ki ta gad ja az ár tat lan sá got. Mint egy ön ma gát ta gad ja ki, mi vel a szo ron gás az 
ár tat lan ság jel lem zõ je. 
Te hát, nem egy vég ér vé nye sen ma ku lát lan, érin tet len, örök lét dõl meg, pusz tul el 
ben nünk hir te len (még csak nem is hir te len tör té nik) és meg ma gya ráz ha tat la nul – még 
ak kor sem, ha utó lag va la mi ért így sze ret nénk lát ni –, ha nem egy ere den dõ en ala ku ló 
élet tö ri át kép lé keny fel szí nét ben nünk, hogy lé leg zet hez jus son. A jö võ ben nünk dõl 
el. Gye rek ko ri fel éb re dé se ink leg tisz tább csend jé ben, egy pa raszt szo ba ma gá nyá ban, 
ál ma ink ban, ár tat lan já té ka ink ban az idõ már ké sõb bi ar cun kon dol go zik, min den rez dü-
lé sünk re fi gyel, mint ügyes szob rász, aki va la hogy be lül rõl hoz za lét re al ko tá sát. Ezek 
sze rint gye rek ko runk csak pusz ta anyag len ne ké sõb bi ön ma gunk hoz? Pe dig mint ha 
éle tünk gye rek ko runk ban nem is hoz zánk tar to zott vol na, mint ha éle tünk egy egész ter-
mé szet, a min ket kö rül ve võ lét ér zõ szí ve lett vol na. Mi kor gye re kek vol tunk, ben nün ket 
a ter mé szet ön nön szí ve ként ka pott meg, hogy fel érez zen ön ma gá ra.


